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Nieuwsbrief december 2011
Beste ,
Na een zeiljaar met regen, regelmatig veel wind, maar ook met een geslaagd Nederlands
Kampioenschap een nieuwsbrief die vooral vooruit kijkt naar de komende
jaarvergadering, het nieuwe wedstrijdseizoen en het NK 2012.
Toch willen we eerst beginnen met een onderwerp uit het recente verleden.
Technische Vergadering op 19 november 2011
De opkomst was goed, er waren 24 mensen aanwezig, waarvan 17 met een meetbrief.
Tijdens de jaarvergadering van januari 2011 zijn de voorstellen voor het wijzigen van de
Klassen Voorschriften door Hans Voskuil gepresenteerd en is er in samenspraak met de
daar aanwezigen een voorkeuze gemaakt van de voorgestelde wijzigingen. Voor de te
nemen besluiten op de TV heeft Hans de daarop gebaseerde lijst met voorstellen
gepresenteerd en punt voor punt doorgesproken.
De levendige en soms emotionele discussie mondde uit in een besluitenlijst ten aanzien
van de te wijzigen elementen in de Klassenvoorschriften, in het bijzonder de minimale
lengte van het voorlijk gaf nogal wat discussie.
In een latere evaluatievergadering met twee deelnemers die daarom vroegen (Pieter
Jan Spijkerman en Dries Bruinooge) en het bestuur werd het volgende vastgesteld:
Bij zowel het bestuur als de twee vertegenwoordigers van de aanwezigen op de TV
vergadering leeft het gevoel dat het gevolgde proces van de wijzigingen van de
klassenvoorschriften niet geheel bevredigend verlopen is.
Het proces van wijzigen van de klassenvoorschriften moet beter, en afgesproken is dat
het bestuur met voorstellen komt op de Algemene Ledenvergadering op 4 februari.
Verder zal een kleine commissie met Pieter Jan, Dries, Hans, Ruud en Frank, maar daar
niet toe beperkt, zich buigen over de controversiële wijzigingen rond grootzeil en fok.
Jaarvergadering op 4 februari 2012
Dit jaar breken we met een jarenlange traditie, in plaats van Huizen wordt het
Amsterdam, en wel in een zeer passende en interessante omgeving. In het voorjaar is
het Scheepvaartmuseum, na een grondige verbouwing, weer geopend en in één van de
prachtige ruimtes houden wij onze jaarvergadering. Wij hebben een sponsor bereid
gevonden om de kosten dragelijk te maken. Bij de huur van de ruimte zit voor iedere

deelnemer een gratis kaartje voor bezoek aan het museum zodat u na de vergadering
nog een aantal mooie dingen kunt gaan bekijken en het VOC-schip de Amsterdam kunt
bezoeken.
We beginnen om 10:00 uur, vanaf 9:30 is er koffie of thee, en hopen rond 12:30 af te
sluiten.
Verdere details en de agenda worden begin januari getuurd.
Het zeilseizoen 2012
Op de website zijn de wedstrijddata aangegeven, met daarbij ook de voorgestelde
jaarprijswedstrijden. Op de jaarvergadering wordt hierover gestemd.
In principe stellen we dezelfde keuze voor als vorig jaar.
De verwachting is dat het weer de komende zomer beter is dan het afgelopen jaar, we
verwachten dus van u een grotere deelname in de wedstrijdvelden, deze tijd van het
jaar is perfect voor het vastleggen van de zeilplannen.
Nederlands Kampioenschap van 31 augustus -2 september
Gebaseerd op de reacties die we kregen en ons eigen gevoel hebben we besloten om de
formule niet grotelijks te wijzigen, weer in Monnickendam weer het eerste weekend in
september en weer de feestavond in de Zeilhoek. Details zullen verschillen, maar we
gaan er weer met z’n allen een leuk festijn van maken.
Tenslotte
Wij wensen u en de uwen fijne feestdagen en
een gezond en voorspoedig 2012 met veel zeil- en wedstrijdplezier!
Namens het bestuur,
Frank de Bruin.

